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Da propagação repentina do WannaCry e Petya/NotPetya

amplas, especialmente para as organizações. Redes corporativas

ao rápido crescimento de mineradores de criptomoedas,

estão em risco de paradas devido a mineradores de moedas.

2017 nos proporcionou outro alerta, que as ameaças à
segurança digital podem vir de fontes novas e inesperadas.
A cada ano que passa, além do aumento do volume
absoluto de ameaças, o cenário de ameaças se tornou mais
diversificado, com um maior trabalho dos grupos de ataque
para descobrir novos caminhos de ataques e encobrir seus
rastros.

À medida que a mineração maliciosa de criptomoedas evolui,
os dispositivos de IoT continuarão sendo alvos maduros para
exploração. A Symantec já identificou um aumento de 600%
nos ataques globais de IoT em 2017, o que significa que os
cibercriminosos poderiam explorar a natureza conectada desses
dispositivos para mineração em massa.

Ataques à cadeia
de suprimentos

Explosão de ataques à mineração de
criptomoedas
Cibercriminosos cujo foco era exclusivo em ransomware
para geração de receita agora começam a explorar outras
oportunidades. Durante o ano passado, a ascensão astronômica
nos valores de criptomoedas inspirou muitos cibercriminosos a
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alterar seu foco para a mineração de moedas como uma fonte
de receita alternativa. Essa corrida do ouro da mineração de
criptomoedas resultou em um aumento de 8.500% nas detecções
de mineradores de moedas em computadores de endpoints em
2017.

Pico nos ataques à cadeia de suprimentos de
software
Apesar do exploit EternalBlue ter causado estragos em 2017, a
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ataque identificarem e explorarem vulnerabilidades. Em resposta a
este cenário, a Symantec agora observa um aumento em situações
onde grupos de ataque injetam implantes de malware na cadeia de
suprimentos para se infiltrar em organizações inocentes, com um
aumento de 200% nesses ataques – um a cada mês de 2017 em
comparação com quatro ataques anuais nos anos anteriores.
O sequestro de atualizações de software proporciona aos grupos

Com uma barreira reduzida de acesso – ao exigir apenas
algumas linhas de código para operar – os cibercriminosos usam
mineradores de moedas para roubar o poder de processamento do
computador e o uso da CPU na nuvem de consumidores e empresas
para minerar criptomoedas. Embora o impacto imediato da
mineração de moedas seja tipicamente relacionado ao desempenho
– lentidão de dispositivos, superaquecimento de baterias e, em
alguns casos, inutilização de dispositivos – há implicações mais

de ataque um ponto de entrada para comprometer alvos bem
protegidos ou para atingir uma região ou setor específico. O surto
de Petya/NotPetya (Ransom.Petya) foi o exemplo mais notável:
depois de explorar um software de contabilidade ucraniano como
ponto de entrada, o Petya/NotPetya usou uma variedade de
métodos, espalhando-se pelas redes corporativas para implantar a
carga maliciosa dos grupos de ataque.
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Negócios de ransomware enfrentam correção
de mercado
Ao ser analisado como um negócio, fica claro que a rentabilidade
do ransomware em 2016 gerou um mercado concorrido com
demandas de resgate de valores exorbitantes. Em 2017, o
“mercado” de ransomware sofreu uma correção com menos famílias
de ransomware e demandas de resgate com valores mais baixos
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Spear phishing é o vetor de infecção número um, empregado por
71% dos grupos organizados em 2017. O uso de ataques de diazero é cada vez menor. Na verdade, apenas 27% dos 140 grupos de
ataques direcionados que são rastreados pela Symantec possuem
histórico de utilização de vulnerabilidades de dia zero em algum
momento no passado.

cibercriminosos podem ter mudado seu foco para a mineração

Aumento de instâncias de malware para
dispositivos móveis

de moedas como uma alternativa para aproveitar os altos valores

Ameaças no segmento de dispositivos móveis continuam a crescer

atuais das criptomoedas. Algumas ameaças a plataformas de banco

a cada ano. A quantidade de novas variantes de malware para

online também reapareceram no mercado, devido a tentativa de

dispositivos móveis aumentou 54% em 2017, em comparação

diversificação de grupos de ransomware estabelecidos.

a 2016. E no ano passado, uma média de 24.000 aplicativos

– sinalizando que o ransomware se tornou um commodity. Muitos

No ano passado, a demanda média de resgate caiu para US$ 522,

maliciosos para dispositivos móveis foram bloqueados a cada dia.

menos da metade da média do ano anterior. E enquanto a
quantidade de variantes de ransomware aumentou 46%, indicando
que os grupos criminosos estabelecidos ainda continuam bastante
produtivos, a quantidade de famílias de ransomware caiu. Estes
números sugerem que os grupos estão inovando menos e podem
ter mudado seu foco para novos alvos de maior valor.
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Além do aumento das ameaças, o problema é agravado pelo uso
contínuo de sistemas operacionais desatualizados. Simplesmente,
somente 20% dos dispositivos Android™ executam a versão principal
mais recente e apenas 2,3% estão na última versão incremental.

A redução de instâncias de dia-zero não
consegue impedir o aumento de ataques
direcionados

Os usuários de dispositivos móveis também enfrentam riscos de

A Symantec identificou que o volume geral de ataques direcionados

vazam o número de telefone do dispositivo. Com o aumento

aumentou em 10% em 2017, motivado principalmente pela coleta

de grayware em 20% em 2017, este não é um problema que

de informações de inteligência (90%). No entanto, um número não

simplesmente desaparecerá.

privacidade gerados por aplicativos de grayware, que não são
completamente mal-intencionados, mas podem ser problemáticos.
A Symantec identificou que 63% dos aplicativos de grayware

tão insignificante de 10% dos grupos de ataque está envolvido em
alguma forma de atividades disruptivas.
A tendência de “uso de ferramentas de dia-a-dia” continua, com

Para mais detalhes, faça o download do

grupos de ataque que optam por meios conhecidos e confiáveis
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para se infiltrarem em organizações estabelecidas como alvos.
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